
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQL CHU NGHiA VIT NAM 
THIXACUALO DcIp-Tirdo-Hnhphüc 

S: /CT - UBND Cza Lô, ngày tháng nàm 2020 

CHI Till 
V vic xây dirng K hoch phát triêu kinh t - xã hi 

5nãm 2021 —2025 thixã Cüa Lô 

Thrc hin Chi thj s 11/CT - UBND ngây 23/4/2020 cüa UBND tinh Ngh 
An ye vic xây dirng K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 nàm 2021 - 2025; 
UBND thj xA yêu cu các phàng, ban, ngành, dan vj, các phung trin khai các 
nhim vi, ni dung chü yu sau: 

I.NHUNG NQI DUNG CHU YEU CUA KE HOACH PHAT TRIEN 
KINH TE - xA HQI 5 NAM 2021 - 2025 

1. Dánh giá tInh hInh thrc hin K hocli phát trin kinh t - xii hi 5 
niim 2016 - 2020 

a, TInh hInh trin khai thirc hin Nghj quyt Dai  hi Dàng b các cp v K 
hoach phát trin kinh t - xA hi 5 nãm 2016 - 2020, trong do lam rô các kt qua dat 
duçic (dc bit nêu rô các thành tru ni bt cüa giai doan  2016 - 2020), các yu 
kern, khó khàn, han  ch, nguyen nhân, trách nhiin và bài hQc kinh nghirn d có 
bin pháp khc phic cho giai doan tâi. 

b, Phãn tIch chit lixqng tang truOng kinh t, co cu lai  trng ngành, dja 
phuang, t' trçng dóng gop vào tAng tnrâng kinh t cüa m& ngành, linh virc. Trong 
mi ni ngành, lTnh vçrc chi rô nhóm phát trin chü li,rc, san phm chü yu. . .Cài 
thin môi tru&ng kinh doanh, h trçc và phát trin doanh nghip.... 

c, TInh hInh thirc hin các dt phá v phát trin kinh t, dào tao  ngun nhân 
hrc, di m&i giáo diic dào tao  gn vài phát trin, tang cung tim 1irc khoa h9c 
cong ngh, dôi mâi sang tao  và xây dirng h thng kt cu h tang dng b. 

d, Tmnh hInh thrc hin thu chi ngân sách nhà nuâc; xut nhp khu, nq chinh 
quyn dja phuang. TInh hInh huy dng và sr diing các ngun vn du tu phát trin. 

d, Dánh giá các ni dung trong linh virc vAn hóa, xA hi nhu: Cong tác bâo 
dam an sinh xã hi, bâo him xã hi, bão him y t& chAm soc ngui có cong. déi 
tuqng bâo trçl xà hi, tré em có hoàn cânh dc bit khó .khAn, nâng cao thu nhp, 
xóa dói giám nghèo, thirc hin Chucing trinh mic tiêu Quôc gia giâm nghèo bn 
vng; tao vic lam, nâng cao di sang cüa ngui dan; cong tác y t, chAm. soc süc 
khôe nhân dan d.c bit là cong tác phOng chng djch Covid - 19; thông tin, vAn 
hóa, th due th thao, thrc hin các quyn tré em, phát trin thanh niên, binh dAng 
giOi; thrc hin chInh sách ton giáo, tin ngung, dam bão an ninh trt tsr, an toân xâ 
hi..... 
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e, Dánh giá tInh hInh thrc hin cong tác quy hoach, kinh t bin, thirc hin 
xây dirng ht tang do thj bin. 

f, 11th hInh thrc hin quãn 1 tài nguyen, bão v môi tru&ng và üng phó bin 
di khi hu; ngãn ngi'ra và xi:r 1 các cc s& gay ô thim mOi trtthng, tInh hInh ngun 
nuàc may... 

g, TInh hmnh thirc hin nhim vii dam bão quc phOng, an ninh; bâo dam an 
ninh chInh trj, trt tr an toàn xã hi, trin khai cong tác di ngoi. Dánh giá kt qua 
thrc hin thim vii phát trin kinh t, xã hi gn vâi bào dam an ninh trt tl:r. 

i, Dánh giá cong tác cãi cách hành chIth, thrc hin xây dirng chInh quyn 
din tü, cung cp djch v11 cong trirc tuyn; hiu hrc, hiu qua quân 1 nhà nuóc; 
cht ltrçing di ngü can b cOng chüc, chap hành k5' 1ut, k' cuGng; sp xp va tith 
gn b may; cong tác phOng, chng tham nhQng, thc hành tit kim, chng lang 
phi 

P •A - 2. Ke hoich phat trien kinh te - xa hçi 5 nam 2021 - 2025 
a, Xác djnh bi cành xây drng k hoach phát trin kinh t - xA hi 5 närn 

2021 - 2025, bao gm nh.n djnh, thun lçii, thách thirc, bi cãnh tác dtng dn xây 
drng và thirc hin các mic tiêu phát trin kinh t - xä hi cüa thj xa, các dja 
phuang. 

b, Mtic tiêu tng quát cüa K hoach phát trin - xâ hi 5 näm 2021 - 2025, 
miic tiêu huàng dn dn näm 2025 cüa don vj, dja phisong. 

c, Mc tiêu chü yu và mt s can di Rrn: Can ci:r tinh hinh thirc t xây dirng 
tc d tang truOng hp 1, phü hqp và có tInh phn dAu cao; d ra mt s chi tiêu Co 

bàn cüa ngành, linh vrc và dja phuong cho giai don 2021 - 2025. 
d, Nghiên ciru 1ra ch9n, d xut và trin khai ling ghép các miic tiêu phát 

trin bn vQng vào k hoach 5 näm phii hçp vói dc thu cüa dja phiimg, cüa ngành, 
lTnh virc trong do ixu tiên các mvc  tiêu dáp üng nhu cu co bàn cüa con ngu1i, các 
miic tiêu phü hcip vâi các mUi dt phá chin hxçrc trong phát trin kinh th - xà hi 
giái doan 2021 - 2025; các miic tiêu có tInh khã thi cao có th tao  ra tác dng lan 
tOa, các mtc tiêu mang tInh xuyên su& (tré em, bInh d&ng gRii...) 

d, Djnh huàng, nhim vii chü yu: 
- Dy manh  co cu lai  nn kinh t gn vOi di mâi mO hinh tAng trtrông, nãng 

cao ch.t krqng, hiu qua và st'rc canh  tranh; cal thin môi tru6ng kinh doanh, thüc 
d.y khâi nghip sang tao;  khc phiic thit hai,  phic hi san xut kith doath và tang 
tru&ng kinh t sau thiên tai, djch bnh. 

- Phát huy ti da lçii th cña thj xA, các dja phi.rong d djnh hiróng phát trin 
ngành, vüng tr9ng dim nh&m tao  lan tOa. Thuc dy phát trin kinh t bin, du ljch 
djch vii, các khu do thj mâi sau khi quy hoach dtrqc phê duyt. 

- Dy manh  xây drng kt c.0 ha tang dng b nhu giao thông vn tAi, cáng 
bin, cOng ngh thông tin và truyn thông, dO thj du ljch, nOng nghip. . .xây dxng 
khu do thj mâi phIa Nam thj xA sau khi quy hoach &rcic cong b& 
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- Tang ctrng huy dng và sr diing có hiu qua các ngun hrc du tu cüa nn 
kinh t; phát trin kinh t tp th, kinh t ti.r nhân. Nâng cao hiu qua quãn 1 nq 
Cong và sr ding vn du ttr công, My nhanh thirc hin các dir an Mu tx dc bit là 
các cong trInh tr9ng diem. 

- Thirc hin dng b, có hiu qua các giãi pháp nâng cao cht luqng giáo dic 
và dào tao.  Nãng cao chit luçng dào tao  nhân5 lirc. Phát trin khoa h9c, cong ngh 
và di mth sang tao.  Tip t'ic xây dirng và phát huy giá trj van hóa xi Ngh, con 
ngixii Cira Là, tao  vic lam, nâng cao di sng nhân dan, báo v, chàm soc va nâng 
cao src khöe nhân dan, chat hicing dan s& phông, chng djch bnh; chInh sách dan 
s, ton giáo, bâo dam g.n kt hài hôa gita phát trin kinh t vói xä hôi. Tang cxng 
cong tác thông tin, truyn thông. Chii tr9ng xóa dói, giãm nghèo. 

- Chü dng tng phó biên dôi khi hu, phàng, chông thiên tai, djch bnh, thirc 
hin miic tiêu phát trin bn vung, tang ctring quãn l tài nguyen và báo v môi 
trueing. 

- Nâng cao hiu hrc, hiu qua quân 1 nhà nithc và näng 1c kin tao, phát 
trin, cht h5rqng cüa di ngü can b, ch.p hành k' 1u.t, k' curang, s&p xp và tinh 
gn b may; cong tác phông, chng tham nhUng, thrc hành tit kim, chng lang 
phi, cong tác giâi quyt khiu nai,  t cáo. 

- Rà soát d süa di, b sung kp thai the cci ch, chInh sách cüng vâi vic 
xây dirng k hoach  5 näm 2021 - 2025 dng b d thirc hin có hiu qua, thüc My 
phát trin kinh t xA hi trong nhting näm tip theo. 

- Tng cu.mg báo dam quc phàng, an ninh, trt tir an toàn xA hi; bâo dam 
an toàn thông tin và an ninh mng. Nâng cao hiu qua cong tác d& ngoai. 

II. YEU CAU 
1. Di vi dánh giá Kê Iioich phát triên kinh t - xã hi 5 nãm giai don 

2016-2020. 
a, Barn sat các miic tiêu, chi tiêu, djnh huorng phát trin theo Nghj quyt Dai 

hi Dâng b thj xâ, các ph.r&ng, Nghj quyt HDND, quyt djnh cüa UBND thj xä 
v giao k hoach kinh t xâ hi hang nãm. 

b, Dam bâo tInh khách quan, trung thrc, sat, dung thirc tin và Co sir so sanh 
vói kt qua giai doan 2011 - 2015. 

c, Huy dng, phát huy duc sr pMi hçip cüa ca b may các cp, các phOng, 
ban, &m vi,  các doàn th, UBND các phi.thng, tham gia gop cüa các ngành cp 
trên. 

2. Di vói xây drng Kê ho4ch phat triên kinh t- xã hi 5 n?ini 2021 - 
2025. 

a, Ké hoach 5 nàm phãi xây dmg barn sat Nghj quyt, chü truclng, di.ring 1i 
cüa Bang, Quc hi, ChInh phü, HDND các cp và phü hçip vâi k hoac.h chung 
cüa tinh, các quy hoach phát trin; phü hcrp vói d.c dim, trinh d phát trin cüa 
tirng ngãnh, lTnh virc, dja phrnmg; dam bão sir k thira nhng thành qua và kh&c 
phiic nMng tn tai, h?n ch& yu kern trong thrc hin kinh t - x 5 nãm 2016 - 
2020. 
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b, Các miic tiêu, djnh hisng và giãi pháp, chinh sách phái dam báo tInh khâ 

thi, g.n kt v61 khâ näng can d&, huy dng và si~ diing có hiu qua các ngun hrc; 
cn phân tIch, dánh giá, lira ch9n và sp xp thCr tlr các miic tiêu uu tiên trong k 
hoach; bão dam sir gn k& cht ch giUa k ho.ch phát trin kinh t - xã hi và k 
hoach du tu cong trung hn giai doan 2021 - 2025; bào dam 1ng ghép các imlc 
tiêu phát trin bn ving. Xây dirng giãi pháp t chüc thrc hin dam báo tInh dng 
b, h thng, sir phi hcip ch.t chë gifta các co quan, don vj, các dja phuong và phü 
hqp vói khâ nAng thirc hin cüa các ngành, các dja phixang. 

c, Tc!i chirc 1.y kin trong qua trInh xây dung k hoach. 
III. NQI DUNG CHU YEU CUA CHTJYNG TRINH HANH DQNG 

THVC H!N KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA HO! 5 NAM 2021 - 
2025. 

1 .Các phông, ban, don vi rà soát, dánh. giá kt qua thirc hin các Chucrng 
trInh, d an, k hotch theo Nghj quyt si 02 —NQ/ThU ngày 20/10/2015 cüa Ban 
chAp hành Dãng b thj xA v chucng trmnh hành dng thrc hin Nghj quyt D.i hi 
Dãng b thj xã lAn thr V nhim k' 2015 - 2020. 

2. Can cü k hoach  phát trin kinh t xã hi 5 nàm giai don 2021 —2025 các 
phOng, ban d xuAt Chucrng trInh hânh dng cüa UBND thj xâ cClng nhu UBND 
tinh thirc hin k hoch phát trin kinh t - xä hi 5 näm 2021 - 2025. 

(C'ó phyc 4w kern theo) 
B. PHAN CONG THITC HIN VA TIEN DO XAY DVNG  KE HOCH 
1. Phông Tài chInh - K hoach: 
- Huing dn, don dc các phông, ban, ngành, UBND các phung xay dimg 

K hoach phát triên kinh t - xâ hi 5 näm giai don 2021 - 2025 trong tháng 5 näm 
2020. 

- Chü trI, phi hqp vói các phông, ban, ngành tInh toán, xây drng phuong an 
tang trurng kinh t và tng hçip các cAn di 1cn trong tháng 5 näm 2020. 

- Xây drng dir toán chi ngân sách giai doin 2021 - 2025. 
+ Chü tn, phi h9p vâi Chi cic thud khu vrc Bc Vinh xây drng di toán thu 

ngãn sách. 
2. Chi Ciic Th&ig ké: 
Can cCr cong b cüa Cic Thng kê v& chi tiêu ttng giá trj san xuAt, giá trj gia 

tang trên dja bàn huyn, thành, thj các näm cung cAp cho các phông, ban don vj v 
tInh hInh thirc hin các chi tiêu kinh t xâ hi giai don 2016 - 2020. 

Ph6i hçip vói phOng Tài chInh - K hoach xây drng h thng các chi tiêu theo 
k hotch phát trin kinh t xã hi 5 näm 2021 - 2025 theo dung quy djnh. 

3. Tnthng các phông, ban, ngành cAp thj,Chü tjch UBND các phu&ng: 
- Ph& hqp vâi phOng Tài chInh - K hoach, Chi c11c thng kê thj xã xây dmg 

k hoach phát trin kirth t - xã h,i 5 näm giai doin 2021 - 2025 cüa lTnh virc quân 1 
dam bão chAt ltrcrng, tin d trong tháng 5 nàm 2020. 

- Htràng dn các dja phuong xây drng k hoach phát trin kinh t - xâ hi trên 
lTnh vrc phii trách. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
CHUb  TICH 

Doãn Tin Dung 

Noin1:in: 
- UBND tinh, VP UBND tinh; 
- So KH&DT, SO Tài chinh; 
- TT Thj ui', HDND thj x (dé b/c); 
- Chi tjch, các PCT UBND thj xã; 
- Các phàng, ban, ngành cap thj; 
- UBND các phithng; 
- Liru: VT, TC-KH.Af 

- Trong qua trIrih trin khai xây d%rng, các phông, ban, don vj phi hçip vOl 
phông Tài chInh - K hoach, Chi cic thérng k và chi dao  cüa ngành d9c d hoàn 
chinh k hoch phát trin kinh t - xâ hi cüa ngành. 

Nhn duqc Chi thj, yêu cAu trtrOng các phông, ban, ngành, don vj cp thj, Chü 
tjch UBND các phuing, Thu tru&ng các don vi lien quan t chüc trin khai thirc hin 
nghiêm ti1c các ni dung trên./. 



Phuc 1c 
BE XUAT DANU MVC  CAC cmxar'G TRiNH, oE Ar 

THUQC CHIfOG TRINH HANH DQNG CUA UBND TINH 
GIAI DOLN 2021 - 2025 

TT Ten dê an, 
chuo'ng trInh 

Co quan 
chü trl 

Co quan 
phi hqp 

Thôi gian 
trInh 

Cip 
trInh 

HInh 
thüc van 

ban 
1 
2 
3 
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